
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  august 2018 

Nyhedsbrev 

 

 

Foreningsmarked i Forsamlingsbygningen 
onsdag 26. september kl. 15.30 – 17.00 

Så er der igen mulighed for at præsentere de mange gode foreninger 
indenfor det frivillige sociale felt. At inspirere flere til at bruge de gode 
tilbud. Og få flere frivillige, som vil være med til at drive de gode tilbud  

Bestil stand på Foreningsmarked på tlf. 24 26 40 70  
Håber også din forening vil have stand på foreningsmarked. 
Af hensyn til annonceringen, vil vi gerne I bestiller stand senest 
mandag 3. september. En stand er et bord, hvor I kan have 
forskelligt materiale. Det er ikke muligt at hænge noget på væggen. 

Foreningsmarked annonceres i Vendelboposten, på Hjørring 
Antenneselskab, Frivilligcenter Hjørrings og Frivillighedens Huses 
hjemmesider og facebook samt ved opslag på bibliotek mv. 
Invitationen kommer således ud mange steder, og forhåbentlig vil 
mange foreninger være repræsenteret og mange gæster besøge 
dette års foreningsmarked! 

Følgende foreninger har allerede bestilt stand på foreningsmarked: 
HOME START Familiekontakt    Foreningen Ædru Livsstil 
Høreforeningen Hjørring    Nordjysk Alkoholrådgivning 
Osteoporoseforeningen Vendsyssel  Danske Seniorer Hjørring 
Hjørring Krisecenterforening   Dansk Folkehjælp 
Forsamlingsbygningen     Frivilligcenter Hjørring 
 

    Program for Foreningsmarked 26. september 
 
Bagterp Blæseorkester spiller i gågaden foran Forsamlingsbygningen 
fra kl. 14.30. Op til indvielse af foreningsmarked uddeles gratis kaffe 
og flyers med invitation til foreningsmarked  
 

Kl. 15.30  
Per Møller, formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, 
åbner foreningsmarked med tale i gågaden foran Forsamlingsbygningen 
Kl. 15.30 – 17.00  
Foreningsmarked i Salen, hvor foreninger præsenterer tilbud og 
muligheder for at blive frivillig 
Undervejs går Lars Jakobsen på scenen med Frivilligsangen og 
afslutter foreningsmarked med fællessang 

Kl. 17.00 – 17.30 
Serveres gratis suppe i caféen 
 

Mens der er foreningsmarked serveres gratis kaffe og te i Salen 
Der er mulighed for at købe kolde drikke og kage i caféen 
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Informationsmøde om foreningers omgang med persondata 
onsdag 12. september kl. 16 – 17 

Med ny persondataforordningen kom der skærpede krav til vores omgang med 
persondata. Tina Bolet fra Hjørring Kommunes Borgerservice fortæller om de 
nye regler med særlig fokus på foreningslivet. Informationsmødet afholdes i 
Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring onsdag 12. september kl. 16 – 17. 
Af praktiske hensyn vil vi gerne have tilmeldinger til mødet på tlf. 24 26 40 70 
senest fredag 7. september.  

 

§18 ansøgningsfrist 15. september – pulje til julehjælp 

BEMÆRK, at der i år pr. 28/6 er ændrede betingelser for at søge julehjælp: 

Ansøgere skal supplere tilskuddet med anden finansiering på minimum 25% af 
det ansøgte beløb. Læs betingelser og hent det digitale ansøgningsskema via 
Hjørring Kommunes hjemmeside. 

 

 Frivillige FORTÆLLER 

 
 

 

 

 

 

 

Se vores hjemmeside, hvor serien Frivillige FORTÆLLER fortsætter blandt 
andre med Anne Mette Flensted, som fortæller om at være frivillig i foreningen 
Care4U for sårbare unge. 

Niels Lundbak fortæller om at være med i besøgstjenesten Kamillus. 

 

Frivilligsang – nu på YouTube! 

Lars Jakobsens hyldestsang til de mange frivillige indenfor det sociale område 
kan nu høres og ses på YouTube. Søg på ”Frivillig Sang” 

 
 

     Mange hilsner 

      Mette Jakobsen, koordinator  

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=bJ3teOJcubQ

